3ο ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BASKETBALL
Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΩΝ – ΠΑΙΚΤΩΝ
1. Το 3ο Εργασιακό Πρωτάθλημα θα διοργανωθεί υπό την αιγίδα του ΤΕΙ Ηπείρου
και της ΕΣΚΑΒΔΕ.
2. Στο Εργασιακό Πρωτάθλημα δικαιούνται να δηλώσουν συμμετοχή όλοι οι
επαγγελματικοί κλάδοι εκπροσωπούμενοι από μία ή και περισσότερες ομάδες ανά
κλάδο, και όλες οι εταιρείες του Νομού Ιωαννίνων. Η κάθε ομάδα δηλώνει
συμμετοχή μέσω του εκπροσώπου της εγγράφως, με το έγγραφο δε της δήλωσης
καθορίζονται και τα στοιχεία επικοινωνίας του εκπροσώπου της ομάδας με τον
διοργανωτή. Η επικοινωνία του διοργανωτή με την ομάδα γίνεται μέσω του
εκπροσώπου της και με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής η ομάδα
θεωρείται ότι αποδέχεται, ανεπιφύλακτα, τον κανονισμό αυτό.
3. Το Πρωτάθλημα θα ξεκινήσει στις 17 Νοεμβρίου 2017. Κάθε ομάδα, που
συμμετέχει στο πρωτάθλημα υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση συμμετοχής
έως τις 15 Οκτωβρίου 2017 και να καταβάλει στον διοργανωτή ως παράβολο
συμμετοχής, το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί
για τις ανάγκες διεξαγωγής του πρωταθλήματος. Η πληρωμή των διαιτητών, των
οδοιπορικών τους, του ιατρού και της γραμματείας του κάθε αγώνα θα
πληρώνονται πριν τη διεξαγωγή του αγώνα μετρητοίς ισόποσα από την κάθε
ομάδα (εκτιμάται ότι το κόστος του κάθε αγώνα θα είναι περίπου 80 ευρώ). Σε
περίπτωση μη καταβολής του ποσού αυτού, πριν την έναρξη του αγώνα η ομάδα
που δεν το κατέβαλε χάνει το ματς με 20-0 και επωμίζεται και τα έξοδα του. Σε
περίπτωση μη καταβολής, εγκαίρως, του παραβόλου συμμετοχής, η ομάδα
αποκλείεται από τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Επίσης σε περίπτωση
απόσυρσης οποιαδήποτε ομάδος από τη διοργάνωση μετά την έναρξη του
πρωταθλήματος, δεν φέρει καμιά απαίτηση για επιστροφή του καταβληθέντος
ποσού και παραιτείται του δικαιώματος αυτού. Το βιβλίο εσόδων – εξόδων της
διοργάνωσης θα τηρείται από τον ταμία της επιτροπής διεξαγωγής του
πρωταθλήματος και θα είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή στους εκπροσώπους των
ομάδων. Σε περίπτωση που προκύψουν χορηγίες που θα καλύψουν τμήμα των
παραπάνω εξόδων, το εναπομείναν ποσό στο ταμείο θα χρησιμοποιηθεί για
φιλανθρωπικό σκοπό με απόφαση του Συμβουλίου του Πρωταθλήματος. Σε
περίπτωση που δεν υπάρξουν χορηγίες και απαιτηθεί επιπλέον ποσό για την
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κάλυψη των συνολικών εξόδων, αυτά θα καλυφθούν ισόποσα από τις ομάδες
που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα.
4. Το Συμβούλιο του Πρωταθλήματος απαρτίζουν οι:
- Γκαζιάνης Ηλίας
- Κλαπαύτης Βασίλης
- Λούπας Βασίλης
- Ντάκης Αλέξανδρος
- Παππάς Θανάσης
- Ρώιμπας Γιώργος
- Στύλιος Γιώργος
Το Συμβούλιο διαχειρίζεται, αποφασίζει και είναι υπεύθυνο για την διεξαγωγή του
Πρωταθλήματος και όποτε αυτό κρίνει συγκαλεί συνάντηση όλων των
εκπροσώπων. Δικαίωμα για σύγκλιση συνάντησης εκπροσώπων έχει και ο κάθε
εκπρόσωπος ομάδας.
5. Την Εκτελεστική Επιτροπή απαρτίζουν οι:
Ντάκης Αλέξανδρος (Επικεφαλής): Ορισμός διαιτητών, Τήρηση Χορηγικών
Συμφωνιών.
Κλαπαύτης Βασίλης: Ορισμός αγώνων και γηπέδων, Αποτελέσματα-Βαθμολογίες.
Ρώιμπας Γιώργος: Γραμματείες, Γιατροί.
6. Την Πειθαρχική Επιτροπή (Εφαρμογή Κανονισμού,Τιμωρίες, Ενστάσεις, Διαιτησία)
απαρτίζουν οι:
Στύλιος Γιώργος (Επικεφαλής): Δελτία Αθλητών.
Κυριαζικίδης Τάκης.
Κασιούμης Νίκος.
Ο Γιώργος Στύλιος θα κρατάει το πρόγραμμα προπονήσεων στο ΤΕΙ και στα κλειστά
γυμναστήρια της πόλης.
Ο Θανάσης Παππάς θα είναι ο Ταμίας του Πρωταθλήματος, θα συλλέγει τα Φύλλα
αγώνος και θα βγάζει και πληρώνει τα έξοδα των αγωνιστικών.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας θα είναι ο Βασίλης Λούπας, ο οποίος θα τρέχει το
Facebook Page.
7. Κάθε συμμετέχουσα ομάδα οφείλει προκειμένου να εκδοθεί δελτίο αθλητή να
προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα που να αποδεικνύουν την
ιδιότητά του (κατάλογος επιμελητηρίου, επαγγελματικές ταυτότητες, καταστάσεις
μισθοδοσίας, κτλ). Δύναται να αποτελούν μέλη των ομάδων εργαζόμενοι που
εργάζονται με συμβάσεις πλήρους ή μερικής απασχόλησης στον φορέα,
επιχείρηση, επαγγελματικό κλάδο που δηλώνει συμμετοχή στο πρωτάθλημα, υπό
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την προϋπόθεση ότι ασφαλίζονταν ανελλιπώς σε αυτόν έως 1 Σεπτεμβρίου
2017 ή σε περίπτωση πρόσληψης σε επιχείρηση μετά την 1 Σεπτεμβρίου 2017
να εργάζονται σε αυτήν με σύμβαση μερικής ή πλήρους απασχόλησης (ελάχιστα
ένσημα 12 ανά μήνα) έως και την έναρξη του Πρωταθλήματος και παραμένουν
πλήρως ή μερικώς ασφαλισμένοι μέχρι και την λήξη του. Σε κάθε περίπτωση για
το δικαίωμα συμμετοχής τέτοιων περιπτώσεων την αρμοδιότητα
φέρει η
Επιτροπή Διεξαγωγής του Πρωταθλήματος. Σε περίπτωση μη δυνατότητας
δημιουργίας ομάδας (έλλειψη ατόμων) δύνανται περισσότεροι συναφείς κλάδοι
να συγχωνευτούν, και να συμμετέχουν με κοινή ομάδα στο πρωτάθλημα με τους
όρους συμμετοχής των μελών του που αναφέρονται παραπάνω.
8. Όλες οι ομάδες δύνανται να διαθέτουν στη δύναμή τους όσα ενεργά μέλη
ομάδων που συμμετέχουν σε Εθνικά και τοπικά πρωταθλήματα υπό την
προϋπόθεση όμως ότι δεν συμπεριλαμβάνεται παραπάνω του ενός (1) στην
δωδεκάδα που δηλώνεται σε κάθε αγώνα. Ως ενεργός παίκτης λογίζεται εκείνο
το μέλος της ομάδας που έχει δηλωθεί έστω και μόνο μία φορά σε φύλλο αγώνος
τοπικής ή εθνικής κατηγορίας. Τα μέλη των ομάδων θα πρέπει να έχουν τόπο
κατοικίας (αποδεικνύεται με λογαριασμούς ΔΕΗ, ΟΤΕ, κτλ.) και έδρα εργασίας
(αποδεικνύεται με έναρξη ΔΟΥ, φορολογική έδρα, κτλ.) εντός Νομού Ιωαννίνων.
9. Όλες οι ομάδες δύνανται να διαθέτουν στην δύναμή τους ένα (1) μέλος μη
εργαζόμενο (κοινοτικός) στον επαγγελματικό κλάδο ή εταιρεία της
συμμετέχουσας ομάδας, περιοριστικά και μόνον για περιπτώσεις στις οποίες θα
πρόκειται για εργαζόμενο, ο οποίος δεν είναι ενεργός αθλητής σε καμιά ομάδα
που συμμετάσχει σε πρωτάθλημα που λαμβάνει χώρα σε Εθνικό ή τοπικό
επίπεδο.
10. Δεν επιτρέπεται αθλητής μίας ομάδας να φέρει οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα στο
Πρωτάθλημα (διαιτητής, κριτής και με μόνο εξαίρεση τα μέλη του Συμβουλίου
Πρωταθλήματος που θα χρησιμοποιούνται στο τραπέζι της γραμματείας, κτλ.).
Επιτρέπεται ο προπονητής μιας ομάδας να είναι και αθλητής της, αλλά δεν
επιτρέπεται ο προπονητής μιας ομάδας να είναι αθλητής σε άλλη ομάδα, στην
ίδια κατηγορία. Επιτρέπεται προπονητής ομάδας μιας κατηγορίας (π.χ. Α1), να
είναι παίκτης ομάδας της άλλης κατηγορίας (π.χ.Α2), ή και το αντίστροφο.
11. Όποια ομάδα ή παίκτης/ες ομάδος βρεθεί να χρησιμοποιεί γυμναστήριο που έχει
παραχωρηθεί από το Συμβούλιο Πρωταθλήματος στις ομάδες για προπονήσεις,
σε άλλη ώρα (εκτός του προκαθορισμένου προγράμματος), η ομάδα τιμωρείται
με αποκλεισμό της από το συγκεκριμένο γήπεδο και ως εκ τούτου δεν θα έχει
δικαίωμα να το χρησιμοποιεί για προπονήσεις. Οι αθλητές των ομάδων, οφείλουν
να βρίσκονται στα γυμναστήρια αυτά, μόνο τις ώρες που έχουν παραχωρηθεί στις
ομάδες τους. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση, οφείλουν να πάρουν άδεια από το
Συμβούλιο Πρωταθλήματος, στέλνοντας γραπτώς το αίτημά τους, στο
vasloupas@gmail.com
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Β. ΔΕΛΤΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Προϋπόθεση της συμμετοχής οποιουδήποτε στους αγώνες του πρωταθλήματος
είναι η έκδοση και κατοχή δελτίου αθλητικής ιδιότητας, το οποίο πρέπει να
διαθέτουν οι ομάδες. Το δελτίο αθλητικής ιδιότητας εκδίδεται από την Επιτροπή
Διεξαγωγής μετά την προσκόμιση από κάθε ομάδα κατάστασης των μελών της,
συνοδευόμενη από την υπεύθυνη δήλωση αθλητή και θεωρείται από ιατρό
παθολόγο.
2. Κάθε ομάδα πρέπει να εκδώσει δώδεκα (12) δελτία και μπορεί να εκδώσει μέχρι
είκοσι (20) δελτία, τα οποία θα φέρουν την σφραγίδα της Επιτροπής Διεξαγωγής
του Πρωταθλήματος για το έτος 2017. Στο δελτίο πρέπει να αναγράφεται το
επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, η ιδιότητα του συμμετέχοντα, ο επαγγελματικός
κλάδος στον οποίο ανήκει και η ομάδα στην οποία αγωνίζεται, επικολλάται δε σ'
αυτό η φωτογραφία του κατόχου του και σφραγίζεται από τον διοργανωτή.
Για την έκδοση των δελτίων απαιτούνται:
-

Συγκεντρωτική κατάσταση παικτών ομάδας (υποδεικνύοντας τους ενεργούς
και τον κοινοτικό)

-

Νομιμοποιητικά έγγραφα για κάθε παίκτη που αποδεικνύουν την σχέση
εργασίας του με τον κλάδο/ους ή την εταιρεία. Πχ:
- Φωτοτυπίες επαγγελματικών ταυτοτήτων (Αστυνομία, Πυροσβεστική,
ΟΤΕ, Ιατρικοί Επισκέπτες, κτλ.)
- Λίστες – Βεβαιώσεις Επιμελητηρίων (Μηχανικοί, Οικονομολόγοι,
Έμποροι, κτλ.)
- Λίστες – Βεβαιώσεις Συλλόγων (Δικηγόροι, Εκπαιδευτικοί, κτλ.)
- Κατάσταση προσωπικού ή σε ορισμένες περιπτώσεις βεβαιώσεις
λογιστή εταιρείας με απαραίτητη αναγραφή της ημερομηνίας πρόσληψης και
τα ένσημα ανά μήνα εργασίας.
Σημειώνεται πως η Πειθαρχική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει ανά πάσα στιγμή
επικαιροποίηση των νομιμοποιητικών εγγράφων. Σε περίπτωση που
αθλητής οποιαδήποτε στιγμή διακόψει την εργασιακή του σχέση με τον κλάδο
ή την επιχείρηση οφείλει να αποχωρήσει από την ομάδα που συμμετέχει, με
την ίδια να έχει δικαίωμα αντικατάστασης παίκτη. Σε περίπτωση διακοπής
σχέσης εργασίας παίκτη χωρίς ο ίδιος να αποχωρήσει από την ομάδα, η
ομάδα αποβάλλεται από τη συνέχεια του Πρωταθλήματος. Σε κάθε περίπτωση
η Επιτροπή Διεξαγωγής ανά πάσα στιγμή μπορεί να ελέγχει τη νομιμότητα
συμμετοχής παίκτη στο Πρωτάθλημα.
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- Υπεύθυνη δήλωση αθλητή ότι είναι υγιής και ότι συμμετέχει στο Πρωτάθλημα
με ατομική του ευθύνη έχει διαβάσει τον παρόντα κανονισμό και τον
αποδέχεται.
- Φωτοτυπία ταυτότητας
- Δύο πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας
3. Τα δελτία μετά την έκδοσή τους και κατά την διάρκεια του πρωταθλήματος
παραμένουν στην κατοχή του εκπροσώπου κάθε ομάδας, ο οποίος είναι
υπεύθυνος για την προσκόμισή τους στον εκάστοτε αγώνα της ομάδας του
συνοδευόμενη από την κατάσταση αθλητών που συμμετέχουν στην 12άδα του
αγώνα, ενώ μετά την λήξη του Πρωταθλήματος παύουν να ισχύουν. Τα δελτία
δύναται να χρησιμοποιηθούν και σε επόμενες διοργανώσεις, μετά από επανέλεγχο
των προϋποθέσεων έκδοσής τους και σχετική θεώρησή τους από τον εκάστοτε
διοργανωτή. Έλεγχος των δελτίων αθλητικής ιδιότητας πραγματοποιείται από τους
διαιτητές και τους αρχηγούς των διαγωνιζομένων ομάδων, μόνον πριν την έναρξη
κάθε αγώνα.
4. Τα roster όλων των ομάδων της Α2 κατηγορίας θα δηλωθούν στις 15
Οκτωβρίου 2017 και της Α1 κατηγορίας στις 15 Μαρτίου 2018 και μετά από
αυτή την ημερομηνία δεν θα επιτρέπεται καμία αλλαγή στην κατάσταση των
αθλητών της ομάδας μέχρι το τέλος του Πρωταθλήματος. Αθλητές που
δηλώνονται σε ομάδα της Α2 κατηγορίας δεν μπορούν να δηλωθούν σε ομάδα της
Α1 κατηγορίας μέσα στην ίδια αγωνιστική σεζόν.
5. Οι αιτήσεις συμμετοχής όλων των ομάδων, ανεξαρτήτως κατηγορίας που θα
συμμετέχουν, πρέπει να έχουν κατατεθεί στο Συμβούλιο Πρωταθλήματος, μέχρι
τις 15 Οκτωβρίου 2017. Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας
κατάθεσης της συμμετοχής, καμία ομάδα δεν θα γίνεται δεκτή.

Γ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
1. Το Πρωτάθλημα θα αποτελείται από δύο κατηγορίες Α2 και Α1. Ο αριθμός των
ομάδων που θα δηλώσουν συμμετοχή θα καθορίσει το πόσες ομάδες θα
περιλαμβάνει η κάθε κατηγορία. Θα ληφθεί υπόψιν η περυσινή κατάταξη, ενώ
όσες ομάδες λαμβάνουν μέρος για πρώτη φορά τοποθετούνται αυτόματα στην Α2.
Όσες παλιές ομάδες συγχωνεύονται μεταξύ τους θεωρούνται νέα ομάδα και
τοποθετούνται και αυτές στην Α2.
2. Όλοι θα παίξουν με όλους από μία φορά. Οι τέσσερις πρώτες ομάδες της Α2
προβιβάζονται στην Α1 κατηγορία του 4ου Εργασιακού Πρωταθλήματος και οι
τέσσερις τελευταίες της Α1 υποβιβάζονται στην Α2 κατηγορία. Στην Α1 κατηγορία
θα υπάρξει Final Four προκειμένου να προκύψει ο πρωταθλητής.
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3. Σε πιθανές ισοβαθμίες, λαμβάνονται υπόψιν μόνο το αποτέλεσμα μεταξύ των
ομάδων που ισοβάθμησαν, οι διαφορές πόντων μεταξύ τους και η καλύτερη
επίθεση μεταξύ τους. Δεν παίζει κανένα ρόλο η συνολική επίδοση της οποιαδήποτε
ομάδας στο Πρωτάθλημα, προστατεύοντας έτσι την αδύναμη ομάδα από την
δυνατή.

Γ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ – ΩΡΕΣ – ΑΝΑΒΟΛΕΣ
1. Για τη διεξαγωγή αγώνων ισχύουν οι επίσημοι κανονισμοί της ΕΟΚ, της FIBA
και ο κανονισμός παιδειάς. Οι αγώνες γίνονται μόνο σε κλειστά γυμναστήρια
ενώ δεν επιτρέπεται η χρήση γηπέδων με την παλαιά διαγράμμιση. Οι
εκπρόσωποι των δύο αντίπαλων ομάδων κάθε φορά είναι υπεύθυνοι για την
στελέχωση, με τα απαραίτητα υλικά, του τραπεζιού της γραμματείας (φύλλο
αγώνα, σημαιάκια υπόδειξης σφαλμάτων, χρονόμετρο χειρός κλπ).
2. Αναβολές αγώνων δεν γίνονται δεκτές για κανένα λόγο εκτός από περιπτώσεις
ανωτέρας βίας, περί της συνδρομής της οποίας, ελλείψει συμφωνίας των
ομάδων, η τελική κρίση ως προς τη αναβολή ή τον καταλογισμό του αγώνα
ανήκει στην Επιτροπή Διεξαγωγής. Η υπαίτια ομάδα επωμίζεται τα έξοδα του
συγκεκριμένου αγώνα και χάνει αυτόν με σκορ 20-0.
3. Οι αγώνες του πρωταθλήματος διευθύνονται από τουλάχιστον δύο (2)
διαιτητές, οι οποίοι θα πρέπει να είναι αξιολογημένοι από τον τοπικό σύνδεσμο
διαιτητών.
4. Τα μέλη της γραμματείας, που θα πρέπει να είναι τρία (3) και
είναι
υποχρεωτική η χρήση φύλλου αγώνα και η τήρηση χρόνου και σκορ με
ηλεκτρονικά μέσα.
5. Κάθε ομάδα υποχρεούται να έχει δύο (2) εμφανίσεις (ανοιχτόχρωμη &
σκουρόχρωμη) και είναι υποχρέωση της γηπεδούχου ομάδας να έχει και τις δύο
εμφανίσεις μαζί της στον αγώνα, έτσι ώστε οι αντίπαλες ομάδες να φοράνε
διακριτές στολές η μία από την άλλη.
6. Η Εκτελεστική Επιτροπή υποχρεούνται να φροντίζει για την ύπαρξη γιατρού στο
γήπεδο, χωρίς την παρουσία του οποίου απαγορεύεται να ξεκινήσει ο αγώνας.
7. Σε κάθε περίπτωση και πριν από κάθε αγώνα, οι εκπρόσωποι των δύο ομάδων
οφείλουν να επικοινωνήσουν τόσο μεταξύ τους όσο και με τη διοργανώτρια
αρχή προκειμένου να εξασφαλιστούν όλα τα παραπάνω και κατ’ επέκταση η
ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Ε. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
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1. Τα πειθαρχικά παραπτώματα τιμωρούνται με τους ισχύοντες κανονισμούς ΕΟΚ,
FIBA και παιδείας και το ατομικό πειθαρχικό δίκαιο του 3ου Εργασιακού
Πρωταθλήματος.
2. Ενστάσεις είναι δεκτές μόνο για θέματα κανονισμού και μόνο κατά τη
διάρκεια του αγώνα (ημίχρονο και λήξη) και αναγράφονται στο φύλλο
αγώνα. Ένσταση για οποιοδήποτε θέμα (πχ. χρησιμοποίηση παίκτη εν ενεργεία
κτλ) μπορεί να γίνει μέχρι την επόμενη συνεδρίασης της Πειθαρχικής
Επιτροπής.
3. Το πρωτότυπο (λευκό) φύλλο αγώνα προωθείται στη Εκτελεστική Επιτροπή,
υποχρεωτικά με οποιονδήποτε τρόπο (παρατηρητής, υπεύθυνος ομάδας,
ταχυμεταφορά, email, κτλ).
4. Οι ομάδες, που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα, καθώς και οι αθλητές,
αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδιο για την επίλυση των πάσης
φύσεως διαφορών, που θα προκύψουν μεταξύ τους και όλους τους
συμμετέχοντες στον αγώνα, την Πειθαρχική Επιτροπή.
5. Δεν επιτρέπεται σε καμία ομάδα να ζητήσει την εξαίρεση οποιουδήποτε διαιτητή
από τους αγώνες της. Μπορεί να προβεί σε διαμαρτυρία στην Πειθαρχική
Επιτροπή, η οποία και θα εκτιμήσει τις περαιτέρω ενέργειές της.
6. Οι ποινές είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Διεξαγωγής και κατ’ εξαίρεση των
κανονισμών της ΕΟΚ και της FIBA, οι ποινές που θα ισχύουν είναι οι παρακάτω,
βασιζόμενες σε ό,τι αναγράφεται στα φύλλα αγώνος.
- Απευθείας ντισκαλιφιέ χωρίς περαιτέρω αιτιολόγηση σε φύλλο αγώνος:
2 αγωνιστικές
- Εξύβριση διαιτητή – αντιπάλου: 2 αγωνιστικές
- Βιαιοπραγία και απόπειρα βιοπραγίας: αποκλεισμός αθλητή από το
Πρωτάθλημα
- Παράνομη συμμετοχή αθλητή: αποκλεισμός αθλητή από το
Πρωτάθλημα.
7. Η πλαστοπροσωπία απαγορεύεται και βγάζει αυτόματα την ομάδα από το
Πρωτάθλημα, όπως και κάθε δόλος με στόχο τον πρωταθλητισμό.
8. Αρχηγός ομάδας τιμωρείτε με προσαύξηση της επιβληθείσης ποινής κατά το
ήμισυ της προβλεπομένης.

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΑ
1. Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά τη διεξαγωγή του Πρωταθλήματος και που
δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη καθώς και για κάθε ασάφεια που
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έχει ανάγκη από διευκρίνιση ή συμπλήρωση, επί του κανονισμού, αποφασίζει η
Γενική Συνέλευση των Εκπροσώπων.

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

